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Eelmisel 
nädalal 
+ Prantsuse valitsus 

palub Euroopa Komisjoni 
läbi suruda seaduseelnõu, 
mille järgi tuleks kehtestada 
börsifirmade nõukogudele 
40-protsendiline naiskvoot. 
Kava kohaselt tabaksid 
kvooti eiravaid ettevõtteid 
sanktsioonid. ELi jaanuari 
kuiste andmete kohaselt oli 
naiste osakaal suurte börsi 
firmade nõukogudes 13,7 %. + Venemaa president 
Putin kritiseeris teravalt Med 
vedevi valitsuse tööd järgmi 
se kolme aasta eelarve koos 
tamisel, süüdistades valitsust 
süsteemses saamatuses tema 
kui presidendi korralduste 
täitmisel. Analüütikute arva 
tes on valitsusele antud või 
matu missioon tasakaalus 
tada eelarve makse kergita 
mata, täites samal ajal Putini 
üliheldeid valimiseelseid 
lubadusi. + Iraan katsetas mitut 
tüüpi rakette ja droone. Muu 
hulgas katsetati edukalt 
kesktegevusraadiusega õhu 
tõrjeraketti, mis on !?Sa uuest 
kaitsesüsteemist. Uhendrii 
kide senat võttis vastu reso 
lutsiooni, milles öeldakse, 
et USA teeb kõik, mis tema 
võimuses, et takistada Iraanil 
tuumarelva väljatöötamist. + Ukraina valitsuse teatel 
valmistatakse ette seaduse 
muudatust, mis lubaks eras 
tada rohkem kui 1200 riigi 
firmat. Firmade massilise 
erastarnisega püüab Ukraina 
lappida eelarve puudujääki. 
Samas kahtlustatakse Ukrai 
nas, kas riigifirmade müügist 
saadavad tulud jõuavad ikka 
riigikassasse. + 2011. aastal oli Valge 
vene SKT kasv 5,3, Venemaal 
aga 4,3 protsenti. Vastavalt 
Aleksandr Lukasenka korral 
dusele peab Valgevene sise 
majanduse kogutoodang 
kasvama 2013. aastal 8,5 %, 
Venemaa prognoosib riigile 
tulevaks aastaks 3,7-4,5 % 
SKT kasvu. 2012. aasta esi 
mese viie kuu majanduskasv 
Valgevenes oli 3,1 protsenti. + Hiina on kümnes riik, 
kelle merevägede koossei 
su hakkab kuuluma ka len 
nukikandja: teenistust alus 
tas nõukogudeaegse lennuki 
kandja Varjag moderniseeri 
tud versioon Liaoning. USAl 
on 11, Itaalial 2 ning Prant 
susmaal, Venemaal, lndial, 
Brasiilial, Tail, Hollandil ja 
Suurbritannial l lennukilaev. + Aasta esimesel poolel 
reisis maailma erinevatesse 
riikidesse ligi 467 miljonit 
inimest, mida on 22 miljoni 
ehk viie protsendi võrra roh 
kem kui mullu samal ajal. 
Rahalisi kulutusi välismaal 
suurendasid enim Hiina ko 
danikud (kasv 30 %), järgne 
vad Venemaa kodanikud 
(15 %), USA, Saksamaa ja Ka 
nada kodanikud (vastavalt 9, 
6 ja 6 %). + Indias asuva Jaapani 
omanike Maruti Suzuki teha 
se tööliste palk ja rahalised 
preemiad tõusevad järgmisel 
kolmel aastal 75 protsendi 
võrra. Maruti Suzuki nõustus 
palgakõrgendusega pärast 
seda, kui töötajad korralda 
sid suvel mässu ning tapsid 
selle tehase ühe juhi. 

Rahvadiplomaadid Tverimaal 
Memento Rakvere ühingu 

eestvedamisel toimus suvel 
väljasõit Tverimaale. Läksime 
otsima eestlaste jälgi kunagi 
sel väga populaarsel väljarän 
demaal. Meie eesmärk oli ka 
sõprussidemete loomine ja 
koostöölepingu sõlmimine Tveri 
Eesti Seltsiga. Meie marsruuti 
ja kohtumisi aitas paika panna 
sealmail korduvalt viibinud 
Henn Latt. Meie esindusgrupp 
sai üsna kirju: Memento Rakvere 
ühingu, Haljala gümnaasiumi, 
Eesti Ajalooõpetajate Seltsi, 
Rakvere linnavolikogu, Rakvere 
ärimeeste ja ajakirjanduse esin 
dajad Lääne-Virumaalt. Viisa 
de saamine probleeme ei val 
mistanud - paar nädalat vor 
mistamisaega ning tubli ports 
raha. Ka piiriületamine läks 
ladusalt. 

Meie plaan nägi esimese 
ööbimis- ja kohtumiskohana 
ette Firovot. Loomulikult oli 
vastuvõtt südamlik. Tundsime 
end oodatud külalistena. Koh 
tumistepäeva Firovos alusta 
sime austusavaldusega sõja 
sangarite mälestusmärgi juu 
res. Vaiksed mälestushetked, 
lilled ja esimesed tutvumised. 
Etteruttavalt peab ütlema, et 
kogu reisi vältel tulid meiega 
kohtuma kohalikud tippjuhid 
ning esindajad Moskvast Eesti 
saatkonnast. Loomulikult ka 
korrespondendid ajalehtede 
juurest ja televisiooni võtte 
grupp. Nii esinduslik tase ja 
siiras huvi meie vastu, sisukad 
arutelud ümarlaudades olid 
igati meeldivad ja sõbralikud. 

Muidugi leidsime igalt mä 
lestusmärgilt mõne lahingu 
tes elu kaotanud kaasmaalase 
nime. 

Ümarlaud Firovo rahvama 
jas oli pikk ja teemade poolest 
mitmekesine. Saime oma tege 
mistest, kogemustest ja tulevi 
kuperspektiividest pajatada, 
saime ka kohapealsest elust 
olust ülevaate. Küsimusi sadas 
laviinina. Tore oli, et meie 
ümarlauas viibis ka Tverimaal 
sündinud eestlane, praegu 
õpetajaametit pidav Nelli Bra 
gina (Kärt). Tema mõistis eesti 
keeles kõnelda, mida rohkem ta 
meiega vestles, seda enam keel 
taastus. Kohtumisele oli ta kaasa 

Kaunist Nurmekundet meenutab vaid mälestuskivi. Esireas kivi poolt 
Malle Vilu, Aino Kiiver, Nelli Bragina (Kärt), Kari Mäesepp. Tagareas 
Henn Latt, lnge Laiv, Harry Laiv, Ants Kiiver ja Krista Maidla. 

Burasevos räägiti tõsiseid jutte. 
võtnud oma vanaema aabitsa, 
koolitunnistuse, vihiku jms 
kolmekümnendatest aastatest. 
Küll oli harras tunne neid asju 
käes hoida ja tajuda, kui kange 
rahvas on eestlased - saavad 
igal pool hakkama, edendavad 
kohapealset elu ning annavad 
järglastele edasi oma töökuse, 
aus~se ja ettevõtlikkuse. 

Uhislõuna peetud, sõitsime, 
proua Nelli giidina kaasas, 
mööda külavaheteid kaema 
omaaegset eestluse kantsi Nur 
mekundet. Tolle asustuse aja 
lugu on vapustav - väljaränne 
Eestist koos peredega, vankritel 
kraamikoormad, vankri järel 
pudulojused. Himu vabaduse 
ja maa järele nii suur, et uut elu 
alustati Venemaal. Nurmekun 
de sai ruttu jalad alla, seal oli 
rohkem kui 1300 eestlast, 7 küla, 

HENN LATI fotod 

3 kooli, meierei, kauplused, 
rahvamaja, surnuaed. Sellest 
hiilgusest on järel vaid mõned 
lagunenud katuse ja tühjade 
aknaaukudega majad, korrasta 
mata kalmistu ja tagasihoidlik 
mälestusmärk kunagistele nur 
mekundelastele kalmistu vas 
tas tee ääres. 

Firovo päeva lõpetasime kü 
laskäiguga proua Nelli juurde. 
Oli vast mõnus elamine: tare 
küljes lehmalaut (ta pidas leh 
ma), mõneastmeline trepp esi 
kusse, tavaline köök, toas suur 
vene ahi laia ahjupealsega, 
palju kõrvalruume - panipaiku, 
katusealuseid. Ja ääretu kiilalis 
lahkus. Siin nägime ära selle 
pere kogu etnograafilise varan 
duse: põlled, vööd, pluusid, 
seelikud, pühaserätid, pitsili 
sed ja kirjatud käterätid, sallid, 

tekid jne. Tunne oli kui ajaloo 
varaaita sattudes. Uhke oli 
tõdeda, kuidas põlvest põlve 
antakse edasi oma keelt, kom 
beid ja rahvuslikke rõivaid. 

Hilisõhtu leidis meid Bu 
rasevo lähistelt, kus pakkus 
öömaja õdus puhkebaas. Järg 
mine oli Burasevo päev. Jälle 
sõjas langenute austamine, jälle 
eestlaste nimed monumendil. 
Seejärel tutvumine Burasevo 
vaatamisväärsustega, selle vai 
muhaiglakompleksiga, kus ka 
meie presidenti Konstantin 
Pätsi kinni peeti, ja väike mä 
lestusteenistus presidendi ku 
nagise hauaplatsi juures, mis 
on tähistatud, korras hoitud 
ning sai nüüd meiegi leina 
kimbu, mille olime Eestist kaasa 
võtnud. 

Enne seal korraldatud ümar 
lauda saime võimaluse külas 
tada kohalikku koduloomuu 
seumi. Milline pühendumine 
on küll neil inimestel, kes selle 
muuseumi ekspositsiooni on 
loonud, kui palju ja rõhutatult 
on jäädvustatud ning tutvusta 
takse sealsete eestlastega seon 
duvat. Ja kui tore on nende tahe 
pühendada üks eraldi nurk Eesti 
presidendile Konstantin Pätsile. 

Umarlaud oli rahvarohke, 
ikka rääkisime, vastasime küsi 
mustele ja küsisime ise. Osale 
jaid oli igast valdkonnast, olid 
kultuuriatasee ja pressiatasee 
Helene Tedre ja Indrek Kiverik 
Moskvast Eesti saatkonnast 
oma kaaslastega, oli Kalinini 
rajooni juht, olid kohaliku või 
mu, koolide, ärimeeste, koda 
nikeühenduste esindajad ning 
muidugi korrespondendid leh 
tede ja televisiooni juurest. Me 
saime kõnelda kõikidel tee 
madel. Eriti tähtis meile kui 
represseeritute esindajatele oli 
see, et esmakordselt leidsime 
represseerimist arutades ühise 
keele - ei olnud fasiste ega 
okupante, oli ühine vaenlane 
kommunism, mis tegi palju kur 
ja mõlemale rahvale. 

Nii imelist sündmust kui 
nelja tunni pikkune kontsert, 
mis meie auks Burasevo rahva 
majas anti, ei osanud uneski 
ette näha. Tveri 3. Muusikakooli 
õpilasansambel Õunake mängis, 
laulis eesti keeles eesti laule, 
tantsis tuljakut... Esinemine 
oli nii siiras ja hoogne, et 
meie saalis laulsime kaasa. 

Rahvatantsujuhtide õppereis 
Neid, keda rahvatantsupisik 

on nakatanud, ei lase see tava 
liselt enam kunagi lahti. Nad kas 
tantsivad eluaja mõnes rühmas, 
käivad südame põksudes tei 
si vaatamas või püüavad veel 
vanuigigi oma teadmisi edasi 
anda. Viimased on koondunud 
Eesti Rahvatantsu ja Rahva 
muusika Seltsi juures olevasse 
Kullaterade Klubisse, kus tegut 
setakse väsimatu Ilma Adam 
soni juhtimisel juba aastaid. 

Et ajale mitte jalgu jääda, 
hoitakse end kursis rahvatant 
suelus toimuvaga, aktiivselt 
osaletakse ettetulevate problee 
mide arutelus, pakutakse oma 
poolseid lahendusi ning vaja 
dusel võetakse sõna ka meedias. 
Hoolega kogutakse uusi elamu 
si ning teadmisi, võetakse ette 
ka õppereise. Möödunud suvel 
õpiti tundma Gottlandi loodust, 

sealse rahva omapära, keskaja 
kombeid, tavasid ning tantse, 
tänavu sõideti lähemalt tutvuma 
Lõuna-Soomega. Reis planeeriti 
nii, et saadi osa ka Ill Soome 
Eesti tantsupeost Tamperes. 

Kui Juris Zigurs kolmeku 
ningapäeval Kullaterade tradit 
sioonilisel kokkusaamisel reisi 
välja pakkus, oli soovijaid 
ohtrasti. Kevadel selgus, kui 
mitme juhi rühmad tantsisid 
ülevaatusel välja esinemispääsu 
tantsupeole, ning reisiseltskond 
vähenes 16 huviliseni, nende 
hulgas ka neli head kolleegi 
Lätist. Eestlastest eakaid juhte 
oli Ida-ja Lääne-Virust, Viljandi-, 
Rapla-, Tartu- ning Harjumaalt. .. 

Reisibüroo Mainedd OU 
oli leidnud meile bussi koos 
suurepärase juhi Kalev Kuke 
ga, kes osutus ka väga targaks 
ja meeldivaks giidiks. Kuula- 

tes tema asjatundlikku juttu 
Soomemaast, selle kaunitest 
järvedest, asulatest, Hämeen 
linnast, sugulasrahva komme 
test ning tavadest, imetledes 
kaunite lupiinidega ehitud tee 
pervi, saime väärtuslikku lisa 
oma teadmistele ja toitu hingele. 
Kaks ja pool tundi bussisõitu 
Helsingist Tamperesse päädis 
grupi majutamisega mugavasse 
Cumuluse hotelli kesklinnas. 

Pühapäev algas jumalatee 
nistusega uhkes Kaleva kirikus, 
mis lummas oma suurejooneli 
suse ning omanäolisusega. 
1966. a valmis saanud kala 
kujuline kõrghoone on tõeline 
vaatamisväärsus juba väljast 
poolt, sisenejaid lummab ta aga 
oma vabaduse ja avarusega. 
Saalis on 1120 istekohta ning 
18 maast laeni kõrguvat 30- 
meetrist akent jagavad heldelt 

valgust kogu ruumi. Pingid, 
altar ja oreli esikülg on tehtud 
soome männist, betoonist seinad 
jätavad pleegitamata linase riide 
mulje. 

Pidulikkust lisasid kaks or 
kestrit: üks nendest oli kiriku 
oma, teine aga kiilaliskollektiiv, 
kellega koos esines ka noorte 
koor. Eriliseks elamuseks sai 
leerilaste õnnistamine. Oma 
pärane ning väga praktiline 
oli nende riietus: kõik kandsid 
lihtsat valget ürpi. Kõige ilusa 
ning üleva kõrval hämmastas 
allakirjutanut see, et pühakirja 
lugemist kuulati istudes ja isegi 
palve ajal ei tõustud. Kas see on 
aja märk? 

Enne tantsupeo etendust 
jõudsime tutvuda veel teiste 
Tampere linna vaatamisväär 
sustega ning staadionile saime 
täpselt õigeks ajaks. Kahjuks 
ei alanud pidu täpselt. Hiljem 
selgus, et hilinemise põhjustasid 
presidendid, keda tuli oodata. 

-+ 
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Paaril korral sai pisaraidki 
pühitud, nii ilus ja hingeminev 
oli see. Kõik olid tunnustust 
väärt. Saime meiegi natuke 
Eestimaad tutvustada, nimelt 
oli Saku valla Kurtnast tehtud 
värske amatöörvideo, mis jälle 
kohalikel hinge kinni lõi - kui 
kaunis ja heakorrastatud on 
Kurtna! 

Päeva Burasevos lõpetasime 
ühise laua taga suures välitel 
gis. Jätkusid vestlused, diskus 
sioonid, arutelud kõikvõimali 
kel teemadel. Hilisõhtul tegime 
veel kiirkäigu kohaliku eestlase, 
füüsikaõpetaja Venjamin Kulla 
nn soome sauna. Väga pikk ja 
muljeterikas päev oli. 

Viimast päeva alustasime 

kohtumisega Tveri 3. Muusika 
koolis. Koos Tveri Eesti Seltsiga 
olime huvitatud ansambli 
Õunake edaspidisest tegevusest 
ja meie võimalustest Ounakese 
toetamiseks. Soovime olla 
ühenduslüliks või -sillaks, et 
tänu meie loodud koostööle ja 
kontaktidele algaks meie laste 
ja lastelaste läbikäimine Tveri 
maa omaealistega. 

Nüüd oleme jõudnud sõna 
delt edasi tegudele. Juulikuus 
oli meil külaline Tveri Eesti 
Seltsi juhatusest; kellega saat 
sime Ounakese tarvis kümme 
rahvariidekupongi seelikute 
õmblemiseks ja kaks raamatut 
- "Eesti tikandi" l ja II osa, et 
oleks abi rahvarõivapluuside 

Õunake tuljakut esitamas. 

tikkimisel. Ärimeeste initsia 
tiivil on tehtud ettepanek lüli 
tada Tveri Eesti Selts kuber 
neri järgmise aasta töö- ja 
rahastusplaanidesse. Rakvere 
linnavalitsuses on mitmel korral 
koos käinud initsiatiivgrupp, 
kes linnapea osavõtul on aru 
tanud tverilaste järgmist koh 
tumist meie rahvaga. Tahame 
võõrustada paarikümmet õpi 
last Tverimaalt koos saatjatega. 
Loodame neid näha märtsi 
küüditamise mälestuspäeva 
üritustel, kontserdil Rakvere 
gümnaasiumis, teha väljasõidu 
Tallinna Metsakalmistule, tele 
torni ja Okupatsioonimuuseu 
mi ja mis peamine - osaleda 
Haljalas õpilaskonverentsil 
"Rahvadiplomaatia". 

Kui kedagi huvitab, kuidas 
me sõiduks raha saime, siis 
pean tunnistama, et meelsasti 
ei tahtnud keegi anda. Väikese 
erandina mõned Lääne-Viru 
maa omavalitsused. SA Eesti 
Represseeritute Fondil ei jät 
kunud selleks sentigi. Kuid 
sõidu eesmärk tundus meile 
nii kaalukas, et põhilised kulud 
kandis igaüks ise. Täname 
rahastajaid, külalislahkeid võõ 
rustajaid, suure vaeva nägijat 
- meie kontaktisikut Henn 
Latti - ja kõiki neid, kes meid 
hea sõnaga toetasid. 

AINO KIIVER, 
Rakvere Memento 
juhatuse esimees 

Nende südamlikud kõned 
etenduse lõppedes heastasid 
viivituse. 

Eestimaal on tantsupidude 
algused olnud alati eriti emot 
sionaalsed. Seekord nägime 
küll huvitavat ja omapärast 
sissejuhatust, aga ülev tunne 
puges põue alles siis, kui Eesti 
naisrühmad pikkades sirgetes 
ridades väärikal moel staadio 
nile sammusid. Taas saime kinni 
tust tõdemusele, et suur väljak 
vajab palju ühes rütmis liiku 
vaid rühmi, keda Maarjamaal 
õnneks on. Kui Soome on ena 
mikus eluvaldkondades meist 
kaugel ees, siis rahvatantsu 
harrastuses küll mitte. Ja nad 
tunnistavad seda isegi. Võrrel 
des esimese ühise tantsupeo 
ga Helsingis aastal 2000 on 
soomlaste edasiminek ilmne, 
kuid eestlaste kombel ühes 
hingamiseni jõudmine võtab 
veel aega. 

Tantsupidu kippus segama 
vihm. Publik istus tribüünidel 

katuse all ning tundis kaasa 
vihma trotsivatele tantsijatele. 
Pani imestama, miks nad 
keepi riietele peale ei pannud. 
Kas oli see üldjuhtide palve 
või ... ? Hiljem selgus, et see oli 
hoopis tantsijate ühine otsus. 
Kulda on väärt need meie rah 
vatantsijad ning kõik juhen 
dajad, kes said hakkama peale 
tantsude õppimise-õpetamise 
ka raha hankimise, transpordi 
korraldamise ja igat liiki logis 
tikaga. 

Tantsupeol oli ka külalisi 
mujalt maailmast. "Venna 
sümfoonias", nii oli etenduse 
pealkiri, nad üles ei astunud, 
vaid esinesid mitmel pool mujal. 
Uhisest lõppkontserdist saime 
meiegi osa. Nautisime Tsehhi, 
Petroskoi, Makedoonia, India 
ning ka ühe kõrgetasemelise 
Soome rühma etteasteid. Kui 
eriilmelised need kõik olid! 
J a ometi tuleb nentida, et üle 
ilmastumine jätab oma jälje ka 
rahvaloomingusse. Maksab kõr- 

va taha panna, et ohtlik on mi 
dagi eripärast teistelt üle võtta. 
Ka meie noored tantsuloojad on 
selles osas juba patustanud. 

Teel koju külastasime littala 
klaasimuuseumi. Muuseumi 
territooriumile olid oma müügi 
poekese sisse seadnud peale 
klaasimeistrite ka keraamika, 
puidu ning tekstiiliga tegelevad 
käsitöölised. Sealt sobiks küll ka 
eestlastel üht-teist õppida. 

Helsingis käisime taas läbi 
juba tuttavaks saanud vaata 
misväärsused, Sibeliuse mäles 
tusmärk ning Temppeli-aukio 
kirik kosutasid jälle hinge. 

Superstaril kodu poole sõites 
jagus reisiseltskonnal elavat 
arutelu kuuldu, nähtu ja kogetu 
üle terveks teeks. Oli elamusi ja 
uusi teadmist pakkuv reis. Suur 
tänu Juris Zigursile ja Kalev 
Kukele hoolitsemise ning Eesti 
Kultuurkapitalile toetuse eest! 

URVE KILK, 
Ida-Virumaa tantsuõpetaja 

•• •• 
KUI KERGETOOSTUS 

•• •• 
OLI SUUR TOOSTUS 

4. 
Linaga raske raha tegemine jõudis aastasaja lõpus isegi 

rahvalauludesse: ,,Kolbitsel sind kolgitasse,/ ropsimõegal roo 
gitasse/ ja siis kaupmehel müütasse/ ja raha tasku topitasse" 
(Kõpu, 1896). 

Linakasvatuse-kaubandusega üritati ka Eesti iseseisvuse 
algusaegadel riigi majandust jalule seada. Jaan Tõnisson (valit 
suse eesotsas alates 18. novembrist 1919) katsus majanduse 
tervendamiseks õnne riigikaubandusega, kirjutab Märt Raud 
(Kaks suurt: Jaan Tõnisson, Konstantin Päts ja nende ajastu. 
Toronto, 1953). Linamonopol pidi soodustama linakasvatust ja 
hoolitsema, et linakasvatajad ei satuks sõltuvusse ärimeestest. 
Riigi monopol pidi talupoegadele maksma õiglast hinda ja 
linakaupmeestele langev kasu pidi tulema tuluks kogu ühis 
konnale. Valitsuse algatus oli iseenesest mõistetav, sest spe 
kulantide ja liigkasuvõtjate vastu oli tõesti vaja midagi ette 
võtta. Need kasutasid ülemineku segaseid aegu labidaga raha 
kokkuajamiseks. Kuid ettevõtmine ebaõnnestus, sest sattus 
oskamatuisse kätesse. Riiklikul monopolil puudus äriline alus 
ja ta pidi kokkuvõetud lina odavalt ära müüma. Talupojad 
pidid aga lina poolmuidu käest andma, sest monopoli per 
sonali ülalpidamine ei olnud odav lõbu. 

30 aastat tagasi kirjutas P ee 
ter Toorning, üks kõvemaid 
käsi Eesti fotograafias, et tal 
on üks unelm: unistus õitsvast 
linaväljast: ,,Küllap on igal ini 
mesel mõni salasoov, mille 
täitumist ta pikemat aega 
ootab. Mina olen juba ammu 
igatsenud pildistada õitsvat 
l. õld . . . . l . Linaõied. mapo u, sini-sinist aineta- 
vat välja ning selle keskel kuldpruuni tüdrukut. Olen sellele 
mõelnud aastaid, kuid teostada pole suutnud tänaseni: küll 
on põllud liiga kaugel, küll ei sobi ilmad ... küll on tuju sant. 
Ning lähengi oma tüdrukuga taas sellele künkaveerele, kus 
oleme teinud nii palju fotosid lilledes ja heinas, päikeses ja 
vihmas, kus on meile tuttav iga kivi ja lõhn, iga põõsas ja rada, 
ning palun tal langetada pea, sest sinise linapõllu asemel on 
mul vaid valge ristikhein, on nukker hobune, ja mul endal on 
veidi kurb." (Peeter Toorning. Fotolood. Tallinn, 1979.) 

Praegu oleks suhteliselt mõttetu niisuguseid unistusi vil 
jelda, sest õitsvad linaväljad on meie maastikupildist pea 
aegu täielikult kadunud. Miks? Riik ei pea vajalikuks toetada 
kohalikku linakasvatust. Kuigi riik - see oleme meie, seal 
hulgas ka potentsiaalsed linakasvatajad ja -töötlejad: kuigi, 
võrreldes looduslikke ja kunstlikke kiudusid, on mitmeid 
eeliseid just looduslikel materjalidel. Nendest valmistatud 
tooted tõusevad üha rohkem hinda, linakiu hind maailma 
turul pigem kerkib. Inimene ihkab loomuldasa naturaalseid 
asju. Taasiseseisvumisaegses erastarnistegevuses aga ei osa 
tud linasektori perspektiivikust ette näha. Linamasinad läk 
sid vanarauaks. 

Linakasvatuse allakäik oli alanud juba kolhoosiajal. 
Tööstusliku kiulina tootmisele saabus lõpp 1994. aastal. Kuigi 
veel paar aastat varem olid Saksa majanduseksperdid tulnud 
järeldusele (Saksa Arengupoliitika Instituudi uurimus, 
1992), et Eestis on pikka linakiudu võimalik toota tunduvalt 
odavamalt (ja kasumiga) kui Saksamaal ja Belgias. Seejuures 
võimaldaksid linasse tehtavad investeeringud leevendada 
tööpuudust Lõuna-Eesti maakondades ning kindlustada 
Eesti talupojale püsiva sissetuleku, nagu see oli minevikus ja 
ka veel aastatel 1919-1940. 

Nii eksporditi Eestisse vahepeal aastas tuhandeid tonne 
linakiudu ELi toetusi saavatelt farmeritelt Lääne-Euroopast, 
aga ka Valgevenest, Lätist ja Leedust. Linavabrikud Pärnus, 
Narvas ja Võrus kudusid kangast vaid välismaisest toormest. 
Väliskapitalile kuuluv OÜ Pärnu Linavabrik oli üks suure 
maid Euroopas. Pärnu linavabrik võitis konkursil mitmesaja 
pakkuja seast õiguse varustada teksariidega maailmakuul 
sat teksatootjat Levi Straussi. Ka Kreenholm kasutas aastas 
500-800 t linakiudu. Osas kunagise Võru linavabriku hoo 
netes tegi OÜ Vestra EX linast vilti ( eelkõige palkmajade 
tihendusmaterjaliks), kangaid ja sidumisnööri. -+ 


